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Uilenwerkgroep.
De Uilenwerkgroep Zuidlaren is jaren geleden opgestart door Dick Schoppers vanuit de
Vogelwerkgroep IVN Zuidlaren. Door de jaren heen is de samenstelling van de werkgroep aan
veranderingen onderhevig geweest. Het doel van de werkgroep is echter onveranderd gebleven: het
ontwikkelen en beschermen van de Uilenpopulatie in Zuidlaren en omgeving. We richten ons daarbij
op Kerkuilen, Bosuilen en Steenuilen.
Het plaatsen en beheren van nestkasten voor uilen is daarbij onze hoofdactiviteit. De belangrijke
beheersactiviteiten zijn:
- Inspectie, onderhoud en schoonmaken kasten
- Vastleggen broedresultaten (aantal eieren, broedsucces, aantal jongen, etc.)
- (Laten) ringen van jongen
- Vaststellen territoria Steenuilen o.b.v. geluidsmetingen
Daarnaast worden onze activiteiten afgestemd met omliggende regio’s en worden de resultaten
teruggekoppeld naar de Stichting Steenuilen Drenthe en de Werkgroep Kerkuilen Drenthe.
(N.B. Zie hun websites voor verdere informatie).

Samenstelling Werkgroep Zuidlaren
Momenteel bestaat onze werkgroep uit de volgende leden:
- Alof Boer
- Geert Greving (coördinatie Steenuilen)
- Kees van Heusden (coördinatie Kerk- /Bosuilen)
- Johanna Huizinga
- Klaas Kanis
- Michiel Miske
Uiteraard zijn enthousiaste mensen van harte welkom om onze werkgroep verder te versterken!

Huidige situatie
Door de jaren heen zijn er vele uilenkasten geplaatst. Momenteel bedraagt het aantal kasten dat
door onze werkgroep wordt beheerd:
- 34 Kerkuil kasten
3 Bosuil kasten
- 14 Steenuil kasten
Hiervan worden de kerkuil kasten het vaakst gebruikt. Het aantal
broedgevallen van bosuilen is beperkt en Steenuilen worden helaas nog
maar zelden waargenomen in onze regio. De afgelopen jaren hebben we
dan ook geen broedgevallen van steenuilen gezien. Wel zijn
broedgevallen bekend in o.a. Balloo en Anderen. Door het bijplaatsen van
kasten, m.n. in het gebied Taarlo / Oudemolen / Gasteren / Zeegse hopen
we ook steenuilen naar onze regio te lokken!
Foto: Jonge kerkuilen liggen rustig te wachten om te worden geringd (ca. 6 weken oud).
In 2018 hebben we 8 broedsuccessen kunnen noteren voor de kerkuil. In totaal zijn 29 uilskuikens
uitgevlogen, waarvan er 26 zijn geringd. Helaas geen broedgevallen voor de bosuil (wel eieren - niet
uitgebroed) en de steenuil in 2018.
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Jonge bosuilen

Rol Kasthouders

(Midlaren 2016)

Onze kasthouders spelen een zeer belangrijke rol bij de
ontwikkeling en instandhouding van de uilenpopulaties. De
kasthouders doen dit niet alleen door ruimte te bieden om een
kast te plaatsen, maar vooral door in de gaten te houden of er
activiteiten van uilen zijn rond de kast en door mankementen aan
een kast door te geven. Om verstoring zoveel mogelijk te
voorkomen, gaan wij als Uilenwerkgroep niet alle kasten structureel langs om te kijken of ze zijn
bezet door een uil. Daarom willen we graag dat kasthouders aan ons doorgeven wanneer zij uilen
zien of horen in de buurt van de kast. Wij kunnen dan gericht langskomen om broedgevallen vast te
stellen en de jongen te (laten) ringen.
Dus jullie kasthouders helpen ons zeer als jullie eventuele waarnemingen aan ons doorgeven!
Bij voorkeur per mail, maar het mag natuurlijk ook telefonisch. (Zie contact informatie bovenaan).

Verdere informatie / communicatie
Het is onze bedoeling om alle kasthouders (en andere
belangstellenden) via Nieuwsbrieven regelmatig op de
hoogte te houden van het wel en wee van uilen in onze regio.
Dit kan zijn informatie over kastinspecties, broedresultaten,
ring- activiteiten, informatie uit andere regio’s, etc.
Uiteraard staan wij ook open voor vragen en bijdrages vanuit
de kasthouders! Dus schroom niet om alle informatie over
uilen en de kasten met ons te delen!
Ook willen we graag het Email adres van onze kasthouders
hebben, i.v.m. het versturen van de Nieuwsbrief en andere
informatie. U kunt dit doorgeven aan de coördinator.
geertenwill@ziggo.nl

Geert Greving (steenuil)

g.jong27@kpnplanet.nl Kees van Heusden (kerkuil/
bosuil)
Werkgroep leden in actie:
v.l.n.r.: Kees van Heusden, Geert Greving, Alof Boer (op de ladder).
Foto: Johanna Huizinga

Beleef de Lente
Vanaf 17 februari kunt u de belevenissen van diverse vogels, waaronder de steenuil, de bosuil en de
kerkuil, prachtig volgen via de website Beleef de Lente van de Vogelbescherming.
(www.vogelbescherming.nl/beleefdelente)
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